
บรษิทั ไทยซมัซงุ ประกนัชวิีต จ�ำกดั (มหำชน)
2922/222-227 ชัน้ 15  อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบรีุตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269
ทะเบียนเลขที/่เลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 0107556000124

ค�ำเตอืน  ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกิจประกนัภัย  ผูข้อเอาประกันชวีติต้องตอบค�าถาม
ตามความเป็นจริงทกุข้อ การปกปิดข้อเทจ็จรงิใดๆ อาจจะเป็นเหตใุห้บรษิทัผู้รบัประกนัชวีติปฏิเสธไม่จ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาประกันชีวติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 865 

ใบคำ�ขอเอ�ประกันชีวิตเลขท่ี

ช่ือตัวแทน / น�ยหน้�

ใบอนุญ�ตเลขท่ี รหัส

ผู้บริห�รตัวแทน รหัส

ใบคำ�ขอเอ�ประกันชีวิต
ประเภทส�มัญ (อ�ยุน้อยกว�่ 16 ปี)

 แบบไม่ตรวจสุขภ�พ    แบบตรวจสุขภ�พ

ส่วนท่ี 1 คำ�ถ�มเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผู้เย�ว์และร�ยละเอียดก�รขอเอ�ประกนัภยั

1. ชือ่-น�มสกลุของผูเ้ย�ว์  เพศ   ช�ย     หญิง

(ช่ือ-น�มสกลุเดมิ ) เชือ้ช�ติ สญัช�ติ  สถ�นภ�พ   โสด   สมรส   หม้�ย   หย่�

อ�ยุ ปี วนั/เดอืน/ปีเกดิ _ _/_ _/_ _ _ _   เอกส�รทีใ่ช้แสดง   บัตรประจำ�ตวัประช�ชน   ทะเบียนบ้�น   อืน่ๆ

เลขท่ีบตัรประช�ชนหรอืเลขทีห่นงัสือเดนิท�งในกรณเีป็นคนต่�งด้�ว วนับัตรหมดอ�ยุ

2. ช่ือ-น�มสกลุของบดิ�  ยงัมีชวีติอยู ่   เสยีชีวติ

ชือ่-น�มสกุลของม�รด�  ยงัมีชวีติอยู ่   เสยีชวีติ

3. ท่ีอยูต่�มทะเบยีนบ้�นของผูเ้ย�ว์

เลขที่ หมู่บ้�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

3.1 ทีอ่ยู่ปัจจบุนั เลขที่ หมู่บ้�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

4. ชือ่สถ�นศกึษ�ปัจจบุนั  ชัน้ปีทีศ่กึษ�

กรณทีีไ่ม่ได้ศกึษ�แล้ว  โปรดระบอุ�ชพี  ตำ�แหน่ง

ลกัษณะง�นทีท่ำ�  ร�ยได้ต่อปี บ�ท

ชือ่สถ�นทีท่ำ�ง�น อ�ค�ร เลขท่ี หมูท่ี่ ตรอก/ซอย

    ถนน แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

5.1 แบบประกนัภัยและคว�มคุม้ครอง จำ�นวนเงินเอ�ประกันภยั (บ�ท) เบ้ียประกนัภัย (บ�ท)

แบบประกนัภยั

ระยะเวล�เอ�ประกนัภยั ปี   ระยะเวล�ชำ�ระเบีย้ประกนัภัย ปี

เบีย้ประกันภยัเพิม่พเิศษ(ถ้�ม)ี เน่ืองจ�ก

สัญญ�เพิม่เติม
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

เบีย้ประกนัภยัรวม

1/6 ผูขอเอาประกันภัยลงนาม....................................................................................



งวดก�รชำ�ระเบีย้ประกนัภัย  ร�ย 12 เดอืน       ร�ย 6 เดอืน       ร�ย 3 เดอืน       ร�ย 1 เดอืน       ชำ�ระเบ้ียประกันภยัครัง้เดยีว

แบบประกนัภยัชนิด      ไม่มีเงนิปันผล     มีเงนิปันผล

กรณมีีเงินคืนต�มสญัญ� / เงนิปันผล ขอเลือกรบัเป็น (ห�กไม่เลือกวิธีใดวธิหีน่ึง บรษิทัฯ จะจ่�ยเป็นเชค็)

 รบัเป็นเชค็ โอนเงินเข้�บญัชีธน�ค�ร ส�ข�

เลขท่ี
(กรุณ�แนบสำ�เน�หน้�สมุดบัญชอีอมทรัพย์)

คงไว้กบับรษัิทเพือ่สะสม
(เฉพ�ะแบบประกันทีบ่รษัิทรบัสะสมเท่�นัน้)

5.2 จำ�นวนเงนิทีช่ำ�ระพร้อมใบคำ�ขอฯ นี ้ บ�ท ใบรบัเงนิช่ัวคร�ว/เอกส�รก�รรบัเงนิ เลขท่ี

    ชำ�ระเป็น  เงนิสด  โอนเงนิเข้�บัญชบีรษิทัฯ (แนบใบ pay-in)  เช็คธน�ค�ร เลขท่ี ลงวนัที่

 บตัรเครดติ เลขที ่ ชือ่เจ้�ของบัตร

        คว�มสมัพนัธ์ของเจ้�ของบตัรกับผู้ขอเอ�ประกันภัยคอื

คำ�เตอืน ห�กมกี�รชำ�ระเงนิสำ�หรบัเบีย้ประกันภยังวดแรก ผูข้อเอ�ประกนัภัยต้องได้รบัใบรบัเงนิชัว่คร�ว/เอกส�รก�รรบัเงนิต�มเลขที ่ทีร่ะบุข้�งต้น

6. ผูรั้บประโยชน์ (ถ้�มิได้ระบสุ่วนแบ่งของผู้รบัประโยชน์ ให้ถือว่�แบ่งเท่�ๆ กนั)

ผู้รับประโยชน์
(ระบุคำ�นำ�หน�้ ชื่อ-น�มสกุล) อ�ยุ คว�ม

สัมพันธ์

เลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/ 
หนังสือเดินท�ง

 / เอกส�รที่หน่วยง�นรัฐออกให้
ที่อยู่ ร้อยละของ

ผลประโยชน์

7. ผู้เย�ว์มหีรือเคยมปีระกนัชวีติ หรอืประกันสุขภ�พ หรอืประกันอบุติัเหต ุหรอืกำ�ลงัขอเอ�ประกันภยัดงักล่�วไว้กับบรษิทัน้ีหรอืบรษัิทอืน่หรือไม่

 ไม่มี        ม ี ดงันี้

บริษัท
จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

สุขภ�พ ขณะนี้สัญญ�
มีผลบังคับหรือไม่ชีวิต โรคร�้ยแรง อุบัติเหตุ

8. ผู้เย�ว์เคยถกูปฏเิสธ เลือ่นก�รรบัประกันภยั เพ่ิมอตัร�เบีย้ประกันภยั เปล่ียนแปลงเงือ่นไขสำ�หรับก�รขอเอ�ประกนัภัย หรอืก�รขอกลับคนืสูส่ถ�นะเดมิ

หรอืก�รขอต่ออ�ยขุองกรมธรรม์ จ�กบรษิทันีห้รอืบริษทัอืน่หรือไม่       ไม่เคย     เคย  ถ้�เคยโปรดระบุร�ยละเอยีด

บริษัท ส�เหตุ เมื่อใด
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ส่วนท่ี 2 คำ�ถ�มเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ชำ�ระเบ้ียประกนัภัย
9. ช่ือ-น�มสกลุของผูช้ำ�ระเบีย้ประกันภยั  เพศ   ช�ย     หญิง

(ชือ่-น�มสกลุเดมิ ) เชือ้ช�ติ สญัช�ติ  สถ�นภ�พ   โสด   สมรส   หม้�ย   หย่�

อ�ยุ ปี วนั/เดอืน/ปีเกดิ _ _/_ _/_ _ _ _   เอกส�รทีใ่ช้แสดง   บัตรประจำ�ตวัประช�ชน   ทะเบียนบ้�น   อืน่ๆ

เลขท่ีบตัรประช�ชนหรอืเลขหนงัสือเดนิท�งในกรณทีีเ่ป็นคนต่�งด้�ว วนับัตรหมดอ�ยุ

คว�มสมัพนัธ์กบัผู้เย�ว์ ชือ่ภรรย�/ส�มีของผูช้ำ�ระเบ้ียประกนัภยั
โปรดแนบสำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชนของผู้ชำ�ระเบีย้ประกนัภัยด้วย

10. ท่ีอยูแ่ละทีท่ำ�ง�น

ก. ทีอ่ยูต่�มทะเบยีนบ้�น เลขที่ หมู่บ้�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

ข. ช่ือสถ�นท่ีทำ�ง�น อ�ค�ร เลขท่ี หมูท่ี่ ตรอก/ซอย

 ถนน แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

ค. ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี หมู่บ้�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

ง. สถ�นทีส่ะดวกในก�รติดต่อ      ทีอ่ยูต่�มทะเบียนบ้�น      สถ�นทีท่ำ�ง�น      ทีอ่ยูปั่จจบัุน    อเีมล์

โทรศัพท์บ้�น  ไม่มี  มี ระบุ โทรศัพท์มอืถอื      ไม่มี       ม ีระบุ

  โทรศัพท์ทีท่ำ�ง�น  ไม่มี  มี ระบุ โทรศัพท์สำ�หรับตดิต่อปัจจบัุน คือ

11. อ�ชพีประจำ� ตำ�แหน่ง ลกัษณะง�นทีท่ำ�
ลกัษณะธรุกจิ อ�ชพีอืน่ๆ (ถ้�มี โปรดระบุ) ร�ยได้ต่อปี บ�ท

12. ท่�นเคยมส่ีวนเก่ียวข้องกบัก�รค้�ย�เสพตดิ หรอืเคยต้องโทษเก่ียวกบัคดยี�เสพตดิหรอืไม่        ไม่เคย          เคย

13. ท่�นเสพหรอืเคยเสพย�เสพตดิ หรือส�รเสพติด หรอืไม่            ไม่เสพ/ไม่เคย     เสพ/เคยเสพ 
ถ้�เสพ/เคยเสพ ระบชุนิด ปรมิ�ณ คว�มถี่ ครัง้/สปัด�ห์ เสพม�น�น ปี  เลกิเสพเมือ่

14. ท่�นด่ืมหรอืเคยดืม่เคร่ืองดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์เป็นประจำ�หรอืไม่   ไม่ด่ืม/ไม่เคย     ดืม่/เคยดืม่
ถ้�ด่ืม/เคยดืม่ ระบชุนดิ ปรมิ�ณ ขวด/ครัง้  คว�มถี่ ครัง้/สปัด�ห์  ดืม่ม�น�น ปี  เลกิดืม่เมือ่

15. ท่�นสบูหรอืเคยสบู บหุรี ่หรอืย�สบูชนดิอืน่หรอืไม่                                                                           
 ไม่สูบ/ไม่เคย    สบู/เคยสูบ    โปรดระบปุรมิ�ณ มวน/วัน      สบูม�น�น ปี  เลกิสบู เมือ่

ส่วนท่ี 3 คำ�ถ�มเกีย่วกับครอบครวั ประวัตกิ�รเจบ็ป่วย หรอืก�รรกัษ�โรคของผู้เย�ว์และผู้ชำ�ระเบีย้ประกนัภัย(กรณีทีซ่ือ้ PB)
16. บดิ� ม�รด� พ่ีน้องร่วมบิด�และ/หรอืม�รด�ของท่�น  เคยได้รับก�รวนิจิฉยัจ�ก
แพทย์ว่�เป็นหรอืเคยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลอืด โรคมะเรง็ โรคเบ�หว�น โรคไต
โรคคว�มดนัโลหิตสูง ก�รพย�ย�มฆ่�ตัวต�ยหรืออ�ก�รป่วยท�งจติ โรคเลอืดหรอืโรค
ไวรสัตบัอกัเสบหรอืไม่

ผูเ้ย�ว์ ผูช้ำ�ระเบ้ีย โปรดแจ้งร�ยละเอียด

 ไม่เป็น
 เป็น ระบบุุคคลทีเ่ป็น/ 
      โรค/อ�ยทุีเ่ริม่เป็น

 ไม่เป็น
 เป็น ระบบุุคคลทีเ่ป็น/
      โรค/อ�ยทุีเ่ริม่เป็น

17. ภรรย� / ส�มี ของท่�นเป็นโรคเอดส์ (HIV) หรอืไวรสัตบัอกัเสบหรอืไม่  ไม่เป็น          
 เป็นโรคเอดส์ (HIV)   
 เป็นโรคไวรสัตับอกัเสบ

 ไม่เป็น          
 เป็นโรคเอดส์ (HIV)   
 เป็นโรคไวรสัตับอกัเสบ 

18. ท่�นมส่ีวนสูงและนำ�้หนกัเท่�ใด ส่วนสงู ซม.

นำ�้หนกั กก.

ส่วนสูง ซม.

นำ�้หนกั กก.

19. ในรอบ 6 เดอืนทีผ่่�นม� นำ�้หนกัตวัของท่�นเปลีย่นแปลงหรอืไม่
ถ้�เปลีย่น ชีแ้จงส�เหตท่ีุนำ�้หนกัเปลีย่นแปลง

 ไม่เปลีย่น
 เปล่ียน ลด/เพ่ิม กก.

 ไม่เปลีย่น
 เปล่ียน ลด/เพ่ิม กก.

20. ท่�นเคยได้รบัก�รวินจิฉัย หรือรบัก�รรักษ� หรือตัง้ข้อสงัเกต
โดยแพทย์ว่�ป่วยเป็นโรคต�มร�ยก�รต่อไปนีห้รือไม่
ห�กเคย กรณุ�ระบโุรค วนัทีร่กัษ� สถ�นพย�บ�ล ก�รรกัษ�และอ�ก�รปัจจบุนั

ผูเ้ย�ว์ ผูช้ำ�ระเบ้ีย
โปรดแจ้งร�ยละเอียด

ไม่เคย/ไม่มี เคย/มี ไม่เคย/ไม่มี เคย/มี

20.1 ส�ยต�พกิ�ร, โรคจอประส�ทต�, โรคต้อหนิ, โรคหลอดเลอืดในสมอง, 
โรคอมัพฤกษ์/โรคอมัพ�ต, โรคพ�ร์กนิสนั, โรคคว�มจำ�เสือ่ม, โรคชัก, 
โรคปอดหรือปอดอกัเสบ, โรควณัโรค, โรคหอบหดื, โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั, 
โรคถุงลมโป่งพอง, ภ�วะหยดุห�ยใจขณะหลบั
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ผูเ้ย�ว์ ผู้ชำ�ระเบีย้
โปรดแจ้งร�ยละเอียด

ไม่เคย/ไม่มี เคย/มี ไม่เคย/ไม่มี เคย/มี

20.2 โรคคว�มดนัโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเส้นเลอืดหวัใจตบี, โรคหลอดเลอืด, 
โรคแผลในท�งเดนิอ�ห�ร, โรคตบัหรอืท�งเดินนำ�้ด,ี โรคพษิสุร�เรือ้รัง, 

  ดีซ่�น, ม้�มโต, โรคตบัอ่อนอกัเสบ, โรคไต, โรคข้ออกัเสบ, โรคเก๊�ท์, โรคหนงัแขง็
   

20.3 โรคเอสแอลอ,ี โรคเลือด, โรคเบ�หว�น, โรคไทรอยด์, โรคต่อมนำ�้เหลอืงโต, 
เน้ืองอก ก้อน หรอืถงุนำ�้, โรคเอดส์หรอืภมูคุ้ิมกนับกพร่อง, โรคมะเรง็, 
โรคก�มโรค (ภ�ยใน 2 ปี), พกิ�รท�งร่�งก�ย, โรคจติ, โรคประส�ท, 
โรคซึมเศร้�, ด�วน์ซินโดรม

   

21. ท่�นเคยม ีหรอืกำ�ลังมีอ�ก�ร ดังร�ยก�รต่อไปนีห้รอืไม่
21.1 ก�รมองเห็นผิดปกต,ิ กล้�มเนือ้อ่อนแรง, ก�รเคล่ือนไหวของร่�งก�ยผดิปกต,ิ

ร่�งก�ยสูญเสียประส�ทรบัคว�มรูส้กึ, มพีฒัน�ก�รช้�, ปวดศรีษะรนุแรงเร้ือรงั, 
ไอเร้ือรงั, ไอเป็นเลือด, เหนือ่ยง่�ยผดิปกต,ิ เจบ็หรอืแน่นหน้�อก, ใจสัน่

   

21.2 ปวดท้องเร้ือรัง, อ�เจียนหรอืถ่�ยเป็นเลอืด, ท้องม�น, ท้องเสยีเรือ้รงั, 
มีเลอืดปนในปัสส�วะ, ปวดข้อเรือ้รัง, เคยพย�ย�มทำ�ร้�ยร่�งก�ยตนเอง, 
จำ�้เลอืด, คลำ�พบก้อนเนือ้

   

21.3 ในระหว่�ง 6 เดอืนทีผ่่�นม� เคยมีหรอืกำ�ลงัมอี�ก�รอ่อนเพลยี, นำ�้หนกัลด, 
ท้องเดินเรือ้รัง, ไข้เรือ้รงั, โรคผวิหนงัเรือ้รังหรอืไม่

   

21.4 เฉพ�ะสตร ี โรคแทรกซ้อนในก�รต้ังครรภ์ และคลอดบุตร, 
เลือดออกผิดปกตทิ�งช่องคลอด, กำ�ลงัต้ังครรภ์

    กำ�ลงัต้ังครรภ์........เดือน

22.1 ในระหว่�ง 5 ปีท่ีผ่�นม� ท่�นเคยได้รับก�รตรวจสขุภ�พ ก�รตรวจชิน้เนือ้ 
หรือก�รตรวจเพือ่วินจิฉัยโรค เช่น ก�รเอกซเรย์ ก�รตรวจคลืน่หวัใจ 
ก�รตรวจเลือด หรอืก�รตรวจด้วยเครือ่งมอืพเิศษอืน่ ๆ หรอืไม่  
(ห�กเคย กรุณ�ระบตุรวจอะไร เมือ่ใด สถ�นทีต่รวจ ผลก�รตรวจ)

   

22.2 ในระหว่�ง 5 ปีท่ีผ่�นม� ท่�นเคยได้รับบ�ดเจบ็ เจบ็ป่วย ก�รผ่�ตดั 
ก�รปรกึษ�แพทย์ ก�รแนะนำ�จ�กแพทย์เก่ียวกบัสขุภ�พ ก�รรักษ�
ในสถ�นพย�บ�ลท่ีไม่ได้ระบุไว้ข้�งต้น (ห�กเคย กรุณ�ระบอุ�ก�ร วนัทีร่กัษ� 
สถ�นพย�บ�ล ก�รรกัษ� และอ�ก�รปัจจบุนั)

   

ส่วนท่ี 4 คำ�ถ�มเพ่ิมเตมิสำ�หรบัผูเ้ย�ว์ในกรณทีีซ่ือ้สญัญ�เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสุขภ�พ หรือโรคร้�ยแรง
23. ผู้เย�ว์เคยได้รบัก�รวนิจิฉยั หรอืรบัก�รรกัษ� หรอืตัง้ข้อสังเกตโดยแพทย์ว่�ป่วยเป็นโรคต�มร�ยก�รท้�ยคำ�ถ�มนีห้รอืไม่   ไม่เคย/ไม่ม ี    เคย/มี 

ห�กเคย กรณุ�ทำ�เคร่ืองหม�ยในช่อง  และให้ระบโุรคและก�รรักษ�ต�มร�ยละเอยีดด้�นล่�ง (ตอบได้ม�กกว่� 1 ข้อ)

 ตดิเชือ้ในหูช้ันกล�ง
 ต่อมทอนซลิอกัเสบเรือ้รัง
 ไซนัสอกัเสบ
 ปวดศีรษะไมเกรน
 ภมิูแพ้
 หลอดลมอกัเสบเรือ้รงั

 เยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผิดที่
 กระดกูสนัหลังเคลือ่น
 หมอนรองกระดูกเคลือ่น หรอื
      ทบัเส้นประส�ท
 ข้อเสือ่ม

 เส้นเอน็อกัเสบเรือ้รัง
 เส้นประส�ทอกัเสบหรอืถูกเบยีดทับ
 ออทิสตกิ
 สม�ธิสัน้
 กรดไหลย้อน

 นิว่
 ถงุนำ�้ดอัีกเสบ
 ไส้เลือ่น
 รดิสีดวงทว�ร
 ฝีคณัฑสตูร

โรค
วนั/เดอืน/ปี ทีร่กัษ� 

(ระบวุ่�ได้รบัก�รวินจิฉยัหรือรบัก�รรกัษ�
หรอืต้ังข้อสงัเกตโดยแพทย์)

ก�รรักษ�และอ�ก�รปัจจบุนั สถ�นพย�บ�ลทีร่กัษ�
(ห�กระบชุือ่แพทย์ได้ โปรดระบ)ุ

24. สำ�หรับผูเ้ย�ว์และผูช้ำ�ระเบีย้ประกันภยั (กรณีต้องก�รแจ้งร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ)

ผูขอเอาประกันภัยลงนาม....................................................................................
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ส่วนท่ี 5 ก�รรบัรองสถ�นะและคำ�ยนิยอมและตกลงเพือ่ปฏิบตัติ�มกฎหม�ย Foreign  Account Tax Compliance Act 
ของประเทศสหรัฐอเมรกิ� (กฎหม�ย FATCA)
1. ก�รรบัรองสถ�นะ (กรณุ�ทำ�เครือ่งหม�ยในช่อง    หรอื   )

ก. ท่�นมสีญัช�ติ ประเทศท่ีเกดิ เกีย่วข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิ�หรอืไม่
 ไม่มี  มีโปรดระบ ุ  ถอืสัญช�ตอิเมรกินั  เกิดในประเทศสหรฐัอเมรกิ�  ถอืสัญช�ตอิเมรกินัและเกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิ�

ข. ท่�นเป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อบตัรประจำ�ตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถ�วรอย่�งถกูกฎหม�ยในประเทศสหรฐัอเมรกิ� (Green Card) หรอืไม่
   ไม่เป็น   เป็น     เคยเป็นและสิน้ผลบงัคบั

ค. ท่�นมีหน้�ท่ีเสียภ�ษีให้แก่กรมสรรพ�กรสหรัฐอเมรกิ�หรือไม่ 
 ไม่มี  มี  โปรดระบุหม�ยเลขประจำ�ตวัผู้เสยีภ�ษีของประเทศสหรฐัอเมรกิ� (US TIN) 

2. คำ�ยนิยอมและข้อตกลง
ข้�พเจ้�รบัทร�บว่� บริษัท ไทยซัมซงุ ประกนัชวีติ จำ�กดั (มห�ชน) (“บริษทั”) อ�จมข้ีอผกูพนัหรอืต้องปฏบิตัติ�ม กฎหม�ย FATCA ในก�รนีข้้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้บริษทั

ส�ม�รถดำ�เนนิก�รอย่�งหนึง่อย่�งใดดงัต่อไปนี ้เพือ่ปฏบิตัติ�มกฎหม�ย FATCA 
ก. ก�รเปิดเผยข้อมลู ก�รให้ข้อมลู และก�รแจ้งก�รเปล่ียนแปลงสถ�นะหรอืข้อมลู

• ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้บรษัิทเปิดเผยข้อมลูใดๆ ทีบ่รษัิทมหีน้�ท่ีต้องเปิดเผยต่อหน่วยง�นภ�ครฐัในประเทศหรอืต่�งประเทศทีก่ำ�กบัดแูลก�รปฏิบตัติ�มกฎหม�ย FATCA
• ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิม่เตมิต�มทีบ่ริษทัร้องขอเป็นหนงัสอืภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด
• ข้�พเจ้�ตกลงทีจ่ะแจ้งให้บริษทัทร�บเกีย่วกบักรณมีกี�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรือข้อมลูใดๆ ทีข้่�พเจ้�เคยแจ้งไว้กับบรษิทัไว้ก่อนหน้�นี ้ห�กสถ�นะหรอืข้อมลูทีเ่ปลีย่นแปลงน้ัน
มีคว�มเกีย่วข้องกบัประเทศสหรฐัอเมริก� ภ�ยในระยะเวล� 30 วนันับแต่วนัทีมี่ก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรอืข้อมูล

ข. ผลของก�รไม่ให้ข้อมลู
• ในกรณทีีข้่�พเจ้�ไม่ให้ข้อมูล ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้สิทธกิบับริษทัในก�รปฏเิสธก�รรบัประกันภยั หรอืหกัภ�ษี ณ ทีจ่่�ยจ�กจำ�นวนเงนิใดๆ ท่ีข้�พเจ้�มสีทิธิได้รบั
ต�มกรมธรรม์ประกนัภัยต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย FATCA

• ในกรณทีีบ่รษิทัจะปฏเิสธก�รรบัประกนัภยั หรอืใช้สิทธิหกัภ�ษี ณ ทีจ่่�ยต�มกฎหม�ย FATCA จ�กเหตไุม่ให้ข้อมลูต�มกฎหม�ย FATCA บรษัิทต้องส่งหนงัสอืบอกกล่�วก่อนว่�
ให้ข้�พเจ้�แสดงเอกส�รหลักฐ�นใดๆ หรอืมหีนังสอืยนืยนัต่อบรษิทัว่�ข้�พเจ้�ไม่มหีน้�ทีต้่องเสยีภ�ษใีนประเทศสหรฐัอเมริก�ภ�ยในระยะเวล� 30 วนันบัแต่วันทีไ่ด้รับหนังสอื
บอกกล่�ว ถ้�ข้�พเจ้�ไม่ปฏบิติัต�มคำ�บอกกล่�ว บริษัทจะปฏิเสธก�รรับประกนัภัย หรอืใช้สทิธหัิกภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยจ�กจำ�นวนเงนิใดๆ ท่ีข้�พเจ้�มสีทิธไิด้รบัต�มกรมธรรม์ประกนัภยั
ต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย FATCA กไ็ด้ ทัง้นี ้ก�รส่งหนงัสือแจ้งก�รปฏเิสธก�รรบัประกันภยั หรือใช้สทิธหิกัภ�ษี ณ ทีจ่่�ย และก�รบอกกล่�วดังกล่�ว บรษิทัจะส่งท�ง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึข้�พเจ้�ต�มทีอ่ยูท่ี่ข้�พเจ้�แจ้งให้บริษทัทร�บ

ส่วนท่ี 6  ก�รแสดงคว�มประสงค์ขอใช้สิทธยิกเว้นภ�ษเีงนิได้ และก�รให้คว�มยนิยอมในก�รส่งและเปิดเผยข้อมูล
ผู้ขอเอ�ประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภ�ษีเงินได้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีอ�กรหรือไม่

มีคว�มประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพ�กร ต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รที่กรมสรรพ�กรกำ�หนด 

และห�กผู้ขอเอ�ประกันภัยเป็นช�วต่�งช�ติ (Non – Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้�ที่ต้องเสียภ�ษีเงินได้ต�มกฎหม�ยว�่ด้วยภ�ษีอ�กร 

โปรดระบุเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีที่ได้รับจ�กกรมสรรพ�กร เลขที่  -     -      -   - 

ไม่มีคว�มประสงค์

ผูขอเอาประกันภัยลงนาม....................................................................................
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ส่วนท่ี 7 ข้อคว�มยนืยนัถ้อยแถลงหรือคำ�ตอบในใบคำ�ขอเอ�ประกนัชวิีตของผูข้อเอ�ประกนัภยั
ก�รให้ถ้อยคำ� ก�รมอบอำ�น�จ และก�รให้คว�มยนิยอม
1. ข้�พเจ้�ขอยนืยันว่�คำ�ตอบทกุข้อในใบคำ�ขอเอ�ประกนัชีวตินี ้รวมถงึถ้อยแถลงทีไ่ด้ตอบกบัแพทย์ผูต้รวจสขุภ�พเป็นคว�มจรงิทกุประก�ร

ซึง่ข้�พเจ้�เข้�ใจดว่ี� ห�กข้�พเจ้�ไม่แถลงข้อคว�มจรงิ บรษิทัอ�จจะปฏเิสธก�รรบัประกนัภยัและปฏเิสธก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์
2. ข้�พเจ้�ยนิยอมให้แพทย์หรือบรษิทัประกนัภยัอืน่ หรอืสถ�นพย�บ�ล ซึง่มปีระวตัสิขุภ�พของข้�พเจ้�ทีผ่่�นม�หรือจะมขีึน้ต่อไปในอน�คตเปิดเผยข้อเทจ็จรงิให้แก่บรษิทั

หรอื ผูแ้ทนของบรษัิท เพ่ือก�รขอเอ�ประกนัภยัหรอืก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์ได้
3. ข้�พเจ้�ยินยอมให้บริษัทจดัเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจรงิเก่ียวกบัสขุภ�พและข้อมลูของข้�พเจ้�ต่อบรษิทัประกนัภยัหรือบรษิทัประกนัภยัต่อหรอืหน่วยง�นทีม่อีำ�น�จ

ต�มกฎหม�ยหรือบคุล�กรท�งก�รแพทย์ เพือ่ก�รขอเอ�ประกนัภัยหรอืก�รจ่�ยเงินต�มกรมธรรม์ หรือประโยชน์ท�งก�รแพทย์ได้
4. ข้�พเจ้�ยนิยอมให้บรษิทัจดัเกบ็ ใช้ และเปิดเผย ข้อเทจ็จริงเกีย่วกับสขุภ�พและข้อมลูของข้�พเจ้�ต่อสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธรุกจิประกันภัย

เพือ่ประโยชน์ในก�รกำ�กับดแูลธรุกจิประกนัภัย

เขียนที ่ วนัที ่  เดือน  พ.ศ. 

1. ห�กท่�นยกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัก่อนครบกำ�หนดสัญญ� ผลประโยชน์ทีท่่�นจะได้รับจะเป็นไปต�มต�ร�งมลูค่�เงนิเวนคนืในกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้�ม)ี
ซึง่อ�จน้อยกว่�จำ�นวนเงินเอ�ประกนัภยัทีก่ำ�หนดไว้

2. ก่อนลงล�ยมอืชือ่ให้ท่�นกรณุ�ตรวจสอบคว�มถกูต้องของคำ�ตอบทกุข้ออกีครัง้หน่ึง เพือ่คว�มสมบูรณ์ของสญัญ�ประกนัภยั

(ลงชือ่) 
( ) 
 พย�น / ตัวแทนประกันชวิีต / น�ยหน้�ประกนัชวิีต

(ลงชือ่) 
( ) 

ผูข้อเอ�ประกนัภยั (ผูเ้ย�ว์)

(ลงชือ่) 
( ) 

พย�น

(ลงชือ่) 
( ) 

ผูใ้ห้คว�มยินยอมในฐ�นะ  บิด� / ม�รด�
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูข้อเอ�ประกันภยั
(กรณผีูข้อเอ�ประกนัภัยยงัไม่บรรลนุติิภ�วะ)

กรณีมีก�รแก้ไข ขดีฆ่� ขดูลบ ให้ลงล�ยมอืชือ่กำ�กบัทกุที่




